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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Om du möter en björn 
(Jos kohtaat karhun, Teos & Förlaget, 2021) 
Kirjailijat: Malin Kivelä (FI) Martin Glaz Serup 
(DA) Kuvittaja: Linda Bondestam (FI)
Förlaget, 2021 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2022 

Esittely: Kirja kertoo siitä, mitä kannattaa ja ei 
kannata tehdä, jos kohtaa metsässä kontion. 
 
Aiheet: luonto, itsenäisyys, tunteet, rohkeus, 
lapsen näkökulma, pelot, ilo, rauha, neuvot, 
säännöt, huumori, vaarat, karhu  

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa.  Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia metsästä löytyy? 

Osa sivuista näyttää siltä kuin niillä olisi nappeja, 
joita painamalla voi kuulla ääniä. Keksi näitä ääniä 
yhdessä lapsesi kanssa. Tuleeko napista eläimen 
ääni, Karhunpoika sairastaa -laulu vai jotain muuta?

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Luuletko, että karhu on kiltti vai vähän tuhmempi? 
Miksi ajattelet niin? Katso karhun katsetta. Mitä se 
kertoo? 

3. Katso ensimmäistä aukeamaa. Mitä kaikkea lapsi 
tekee metsässä? 

4. Etsi aukeama, jonka yksityiskohdat näyttävät 
paineltavilta napeilta. Mitä tapahtuu, kun nappeja 
painelee. Kuuluuko niistä ääni tai vaikka tarina? Keksi 
itse! 

5. Onko sinulla lempieläimiä tai eläimiä, joita pel-
käät? Piirrä ne. Mitä eläimiä aikuiset mahtavat 
pelätä? 

6. Laulakaa Karhunpoika sairastaa -laulu. Tiedättekö 
muita eläinlauluja?  

7. Mitä haluaisit ottaa mukaan metsäretkelle?  Ker-
ro?

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Katso lapsen repun kangasmerkkejä. Ota selvää, 
mitä ne tarkoittavat, ja pohtikaa yhdessä, miksi juuri 
ne on otettu mukaan. 

2. Mitä luulet: miksi lapsi on yksin metsässä? Miltä 
tuntuisi, jos itse olisit yksin metsässä?  

3. Ota selvää, miltä karhun tassunjälki näyttää, ja 
piirrä se.  

4. Mistä marjoista karhu pitää? Mitä niistä voi teh-
dä? Onko metsässä muuta syötävää? 

5. Kuvittaja on päätynyt värittämään puut orans-
seiksi. Mistähän se johtuu?  

6. Lapsella on mukanaan kirja, jossa on 100 metsässä 
tehtävää juttua. Mitä kannattaa ja ei kannata tehdä, 
jos kohtaa karhun? Kirjoittakaa lista pareittain.  

7. Mitä luulet: miksi kirjailijat ovat kirjoittaneet tä-
män kirjan?

ISOT 

1. Mistä pidit kirjassa? Mistä et pitänyt? Tuntuiko 
jokin vaikealta? Tiedätkö kertomuksia tai kirjoja, 
jotka muistuttavat tätä tai joissa käsitellään samoja 
aiheita? 

2. Kirjan nimi on kirjoitettu punaisella. Mistähän se 
johtuu? 

3. Katso Tervetuloa-kylttiä. Ota selvää, mitä eläimiä 
metsässä voi kohdata. 
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4. Katso kuvia ja tekstiä. Onko kuvissa yksityiskohtia, 
joita tekstissä ei mainita? Anna esimerkkejä? 

5. Mikä tehtävä huumorilla on tässä kirjassa? Milloin 
huumorin käyttäminen on mielestäsi paikallaan? 

6. Mitä luonnolle tapahtuu kirjassa? Miten metsän 
kuolemaa voidaan ehkäistä? 

7. Joskus eläimiä joudutaan tappamaan. Millaisista 
tilanteista on kyse? Keskustelkaa!  

8. Ota selvää, missä päin Pohjolaa on karhuja ja 
jääkarhuja. 

9. Selaa viimeiselle sivulle. Mitä luulet: miksi jääkar-
huja koskevat eri säännöt? 

10. Kirjoita lyhyt arvostelu kirjasta. 

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Naturen - Emma Adbåde

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


